- VELİ. DOST. VELÂYET
-VELİYULLAH
-EHLULLAH
-ERMİŞ
-EVLİYA
- KİBARI EVLİYA
- KİBARI EHLULLAH

Vehleten aynı manaya gelirlerse de aralarında büyük farklar
vardır.
VEDUD. Dost demek.
VAHİY: Allah
bildirilen (Şey).

tarafından

pergamberlere

feyz

tariki

ile

İLHAM. MÜLHİMUN
İLGA-İ İLAHİYYE
FEYZ
RİCAL. RİCALİ GAYB. HAVVARİ. HAVVARİYUN
VELÎ:
Dost demektir. Kendisi mi dost. Yoksa dost mu seçilmiştir.
Bunu bilmek çok güçtür. Amma mümkündür. Velâyet makamına
mazhar olmuştur. Bunlarda ruhani ve maddi tasarruf vardır. Veliyi
anlatmak, bilmek çok güçtür.
Resul'ün batıni tarafının (kendilerine verildiği kadar) aynası
gibidirler.
VELİYULLAH : Veli olduğu; keramet, tasarruf, yaşayış tarzı
ile malûm, müsellem.
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EHLULLAH:Allah ve Resulü'nün
ancak Allah'a rabtı kalb eden.

sevgisine

mazhar

olan,

ERMİŞ: Riyazet ve ibadetle (Men arefe nefse fakat arefe Rabbe)
hududuna varmış, anlamış kimse demektir. Bunlarda keramet
görülebilir. İlgai ilâhiye hududuna gelmiş kimse.
EVLİYA: Dünyadan ahirete intikal etmiş veliler demektir.
İlgahata kavuşanlardır.
KİBAR-I EVLİYA: Geçmiş velilerin ruhaniyetlerinden fayda
görüp ruhen temas edebilenler. İlgai ilâhiyeden öğrendiklerinden
dolayı.
KİBAR-I EHLULLAH: Hakiki ehli tarikat olanlar. Yani ruhen
peşe takılanlar.
İLGA-İ İLÂHİYYE : Devamlıdır. Onu almağa evvelâ vücudu
hazırlamak lâzımdır. Hududa geldi mi o zaman feyiz başlar. Yani
her şeyin aslı esası anlaşılmaya başlar. Burada ilim lâzımdır.
Meselâ:Deniz balıklarının
balıklarında aksine tuz vardır.

terkibinde

tuz yoktur. Tatlı

su

Tek Tırnaklı hayvanlarda : At.Katır. Eşek. İnek. Manda tek
tırnaklıdır. Terkiplerinde tuz vardır.
Çift tırnaklı : Koyun. Keçi. Bunların terkiplerinde tuz yoktur.
Denizden çıkarılan balık çabuk kokar. Tatlı sudan çıkarılan balık
kokmaz.
Resulü Ekrem'in (İlim tahsil ediniz) sözü, ilgahatı alabilmek
için, idrak tarafınızı hazırlayın demektir.
Resulü Ekrem'in niçin ümmi olduğunu düşünün.Çünkü hocası
Allah…
Eserden müessire,müessirden asla varmak..Burada bu hususlarda ilgahatı ilâhiyeden fayda görüp,feyz alabilmek için ilim
lâzımdır.
ERRAHMAN sûresi şöyle başlar:
Errahman (Yani burada Errahman, Allah demektir).
Kur'an öğretti. İnsanı yarattı.
O'na beyanı ilham etti.(İlga-i ilâhiyeyi öğrenmek yolunu bildirdi
Güneş ve ay hesaplı. Çemen ve ağaç (Errahman'a) secde ederler.
1- Dağa vahyettik. Maddeye
2- Ağaca vahyettim. Nebata
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3- Arıya vahyettik. Hayvana
4- Meryem'e vahyolundu. Kadına.
5- Nebilere vahyettik. Nebiye
6- Resulü Ekrem'e vahyettim.
Kâinatdaki
her
intizamlı
işlemede
olan
hadiseden,
nebatlardan, hayvanlardan, kuşlardan, böceklerden herşeyden,
madenlerden, kimyaden, fizikden yol bularak ilgahata kavuşmak
gerek. Bütün fenler bu ilgahat yani mevcut olan (Beyan)ın idrakidir.
İLGAHAT:
ilimdir.

Heyşeyin

aslında

gizli

ve

devamlı

fışkıran

1-Tetkik ile bulunan ve külliyat haline gelen matematik.
Fizik. Geometri. Kimya. Mekânik. Atom ilmi.
2-İlgahatın feyz tarafından iktisab edilen ruhani taraf.
3-En sonu (İlmi Ledün) ne az çok vukufiyet.
Bütün bu tarafın tarifinden büyüklerin yazdığı kitaplardır ki
tarifden başka birşey değildir.
MÜRŞİT:
Cesedin bu tarafını ilgaata hazırlayan kimsedir.
Çile. Riyazat. Cesedi disipline almak, yani ilgaatı alabilmek
durumuna hazırlamak.
HALVET:
Bunların dışında mürşidin kudret ve ruhani kuvvetinin
müride ilgaatı. Doğrudan doğruya alabilecek veyahut ilgaatın ona
idrak edilmesidir ki o da himmetdir.
Mürid o hale geldi mi himmet, ilgaatın idraki için bir nevi
icazet olur.Himmetil rical taklaul cibal.
Ricalin himmeti dağları bile yerinden oynatır sözü işte budur.
VEDUD:
Bu dost demektir. Allah'm esmalarındandır.
Aklını ilgaatın içine bizzat çekilerek giren ve idrak ve
şuursuzluk içinde Allah ile dost olan demektir.
Ya Vedud Sultan. Kim olduğunu biraz oku, araştır. Öğren.
20.6.1985
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